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Notícias internacionais

Governo de Kano na Nigéria confirma
surto de infecção por difteria, 25 mortos

O comissário de saúde do estado de Kano Kano, Dr. Aminu
Tsanyawa, confirmou na quinta-feira o surto da doença mortal
da difteria, que teria matado nada menos que 25 pessoas no
estado.
O comissário, que confirmou o surto, disse que o comitê
estadual de preparação para emergências está atualmente em
reunião com o objetivo de avaliar os números de vítimas,
revisar os dados e tomar medidas para lidar com a situação.
Tsanyawa disse que atualmente a equipe de resposta rápida
do estado foi reativada e indexou um plano de ação para
conter a propagação da doença mortal no estado.
Ele disse que a baixa imunização de rotina atribuída à
disseminação da doença se deve às áreas de difícil acesso do
estado.

Gripe mata mais 12 em NB, número de
mortos sobe para 59 - Canadá

Mais doze habitantes de New Brunswick morreram de gripe
durante a primeira semana de janeiro, elevando o número de
mortos até agora nesta temporada para 59, de acordo com o
último relatório da gripe.
Na última temporada, cinco pessoas morreram. Pré-
pandemia, durante a temporada de gripe 2018-19, 36 pessoas
morreram
Trinta pessoas foram internadas no hospital entre 1º e 7 de
janeiro.
Isso eleva o número total de hospitalizações para 851 desde o
início da temporada, em 28 de agosto, em comparação com
92 em toda a temporada passada. O total sazonal pré-
pandêmico de 2018-19 foi de 619.

Link: https://www.cbc.ca/news/canada/new-
brunswick/flu-new-brunswick-deaths-hospital-cases-
outbreaks-january-1.6717734
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: CBC News

Link:
https://www.google.com/search?q=difteria&rlz=1C1GCEU
_pt-BRBR924BR924&sxsrf=AJOqlzV1wpro2ZS-PVA2uhvu-
Ak7YqoTTQ:1674150035541&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwit6qzxltT8AhU0LbkGHcc6CQYQ_AUoAXo
ECAEQAw&biw=958&bih=927&dpr=1#imgrc=7PFmczmZ8K
tCsM
Data da notícia: 19.01.23
Fonte: Punch
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Com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta às emergências, diariamente o CIEVS/PE realiza
busca ativa de rumores e notícias que possam caracterizar risco à saúde pública através do Clipping. O
Clipping é publicado mantendo o texto original das fontes e sem a verificação das áreas técnicas.
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Japão detecta novo surto de gripe aviária e
sacrificará outras 450.000 galinhas

Um novo surto de gripe aviária foi detectado na prefeitura
japonesa de Gunma e o abate de 450.000 frangos já começou,
informou a agência de notícias japonesa Kyodo na quinta-feira,
citando os dados do administração local.
Suspeitou-se da doença em uma fazenda na cidade de
Maebashi , disse a agência de notícias. A análise genética
confirmou a presença de uma cepa altamente patogênica da
gripe aviária .
As autoridades já proibiram o transporte de galinhas e ovos em
um raio de 3 quilômetros (1,8 milhas) em torno dos pontos
quentes do surto, bem como proibiram a exportação de
galinhas e ovos fora de um raio de 10 quilômetros.
Levando em consideração o último surto, o número de frangos
abatidos no Japão nesta temporada já ultrapassou 10 milhões ,
o que é um recorde histórico para o Japão agora. Na penúltima
temporada, de novembro de 2020 até o final de março de
2021, período em que a indústria avícola sofreu os maiores
danos devido à gripe aviária, 9,87 milhões de frangos foram
abatidos e houve 52 surtos em 18 prefeituras.

Link: https://www.nicd.ac.za/south-african-measles-
outbreak-2023-18-january/
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: National institute for communicable diseases

Surto de Sarampo na África do Sul 2023

Da semana epidemiológica 40 de 2022 (terminando em 8 de
outubro de 2022) até meados da semana de 02 de 2023
(terminando em 14 de janeiro de 2023), o NICD testou 3.326
amostras de soro para sarampo, das quais 397 (11,9%) foram
casos confirmados de sarampo.
Da semana epidemiológica 40 de 2022 até meados da semana
02 de 2023, foram notificados 382 casos confirmados por
laboratório em cinco províncias com surtos de sarampo
declarados em Limpopo (145 casos), Mpumalanga (79 casos),
Noroeste (125 casos), Gauteng ( 18 casos) e Free State (15
casos) (Tabela 2). O número de casos continua a aumentar
diariamente à medida que esfregaços de sangue e garganta são
enviados ao NICD para sorologia de sarampo e testes de PCR .

Link: https://www.urdupoint.com/en/world/japan-
detects-new-bird-flu-outbreak-will-cul-1627846.html
Data da notícia: 19.01.23
Fonte: UrduPoint

https://www.nicd.ac.za/south-african-measles-outbreak-2023-18-january/
https://www.urdupoint.com/en/world/japan-detects-new-bird-flu-outbreak-will-cul-1627846.html
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Brasil bate mil mortes por dengue pela
primeira vez, e Fiocruz alerta para falta de
campanhas

Em 2022, o Brasil bateu não apenas o recorde histórico de
maior número de mortes durante um ano, como também
ultrapassou pela primeira vez a marca de mil óbitos no período
de 12 meses. Segundo o último boletim epidemiológico do
Ministério da Saúde, foram 1.016 vítimas da doença, 313% a
mais que as 246 registradas no ano anterior, e 3% superior às
986 em 2015, ano mais letal até então. Outras 109 mortes
ainda estão em análise.
O contexto levou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a alertar
para a falta de campanhas de prevenção contra o mosquito da
dengue no país, o Aedes aegypti, principal estratégia de
combate à doença. Isso porque a vacina aprovada no Brasil,
que seria outra forma de evitar o agravo pelo vírus, tem
impacto restrito: é destinada apenas à faixa etária de 9 a 45
anos, somente para proteger contra uma segunda infecção, que
costuma ser mais grave, e só está disponível na rede privada.

Link:  
https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2023/01/brasil-
bate-mil-mortes-por-dengue-pela-primeira-vez-e-fiocruz-
alerta-para-falta-de-campanhas.ghtml
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: O GLOBO
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Sem saber agente causador do surto de
diarreia, Florianópolis chega a 2,9 mil
casos da doença

Ainda sem conhecer agente causador de surto de diarreia,
Florianópolis já tem cerca de 2,9 mil casos diagnosticados
desde o início do ano, segundo dados da tarde desta quarta-
feira (18). Outras sete cidades do Estado catarinense também
enfrentam o problema. A Secretaria de Saúde de Santa
Catarina (SES) projeta para a próxima semana o laudo que
poderá identificar a origem da doença, que atinge,
especialmente, as áreas de praia.
O número é 62,5% maior do que o registrado no boletim da
última sexta-feira (13) e representa apenas uma parte dos
casos. Isso porque não há um levantamento unificado da SES,
ou seja, cada município contabiliza o número de diagnóstico
em sistemas próprios.
Até o momento, as cidades que registraram surtos são
Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes,
Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e Itapema.
É possível afirmar, portanto, que já passa de 3,3 mil o
número de diagnósticos positivos da epidemia de diarreia em
Santa Catarina. A SES e a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) estão investigando o que causou o
crescimento nos casos de doença diarreica adulta (DDA).

Link: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/verao/no
ticia/2023/01/sem-saber-agente-causador-do-surto-de-
diarreia-florianopolis-chega-a-29-mil-casos-da-doenca-
cld23bg9u005p0182559wx1kq.html
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: GZH

Notícias Nacionais

https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2023/01/brasil-bate-mil-mortes-por-dengue-pela-primeira-vez-e-fiocruz-alerta-para-falta-de-campanhas.ghtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/verao/noticia/2023/01/sem-saber-agente-causador-do-surto-de-diarreia-florianopolis-chega-a-29-mil-casos-da-doenca-cld23bg9u005p0182559wx1kq.html


Recife,  19 de janeiro de 2023

Pág. 04

Febre maculosa: total de mortes em
Campinas chega a sete em 2022

A secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta quarta-
feira (18) mais três mortes causadas pela febre maculosa em
2022. Com isso, chegou a sete o número de vítimas fatais e
11 o total de infectados pela doença no ano passado . Até o
início de setembro, o município tinha quatro óbitos. A pasta
considerou somente casos envolvendo moradores do
município.
Por conta da situação, a Saúde programou para esta quinta-
feira (19) mais uma ação de prevenção de febre maculosa. A
partir das 8h30, segundo a Administração, “está prevista
uma atividade educacional casa a casa no bairro Anton von
Zuben, na região Sul. O objetivo é orientar os moradores
sobre os cuidados com a doença”. O trabalho também
envolve a distribuição de panfletos informativos.

Link:
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Febre-
maculosa-total-de-mortes-em-Campinas-chega-a-sete-apos-
mais-tres-confirmacoes-20230118-0011.html
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: A cidade on

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Febre-maculosa-total-de-mortes-em-Campinas-chega-a-sete-apos-mais-tres-confirmacoes-20230118-0011.html
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